
Busstur til Larvik og Farris Bad med Fredrikstad MS-forening 8.-10. oktober. 

Fredag 

29 medlemmer fra Fredrikstad MS-forening var møtt opp for å delta på foreningens tur til Farris 
Bad i Larvik. På parkeringen ved Torvbyen ble vi møtt av sjåfør Tore Sørlie fra S-buss og reiseleder 
Gretha Thuen fra Olivers reiser. Etter at bagasje og rullestoler var lastet inn la vi i vei mot Oslo. 
Første stopp på turen var Voksenåsen konferansehotell og senter for norsk-svensk samarbeid, 
vakkert beliggende i høyden ovenfor Holmenkollen. Voksenåsen var Norges Nasjonalgave til 
Sverige etter andre verdenskrig, så her befant vi oss faktisk på svensk grunn. Dessverre lå tåka 
tett og regnet silte ned, så den fantastiske utsikten gikk vi dermed glipp av. Lunsjen var derimot 
helt upåklagelig. 


Etter lunsj gikk Turen videre til Roseslottet. Her trosset vi det dårlige været og iført varme klær og 
regntøy la vi ut på runden. Et utrolig stort arbeid i form av installasjoner, bilder og tekst er her 
nedlagt av brødrene Vebjørn og Eimund Sand. Hensikten har vært å dokumentere i tekst og bilder 
de lidelser som særlig jøder og krigsfanger ble utsatt for under andre verdenskrig i Norge. 
Gjennom samtaler med tidsvitner og 153 store og mindre malerier dokumenteres krigens redsler 
og motstandsbevegelsens heltemodige innsats. Utstillingen gjorde inntrykk og berørte oss sterkt. 
Det som skjedde her må aldri glemmes. Utstillingen anbefales besøkt av både voksne og særlig 
av unge. Demokrati, humanisme, respekt og menneskeverd er verdier som ikke kan ikke tas for 
gitt, men som vi fortsatt må verdsette aktivt og kjempe for.


Fredagen ble lang, men etter omkjøring og forsinkelser underveis til Larvik, ankom vi hotellet både 
sulte og slitne ved 19-tida. Her gikk vi rett til middag og etter deilig mat og hyggelig samvær  
rundt bordene vendte både humør og krefter gradvis tilbake.


Lørdag 

Dagen startet med nydelig frokost på hotellet og strålende sol utenfor vinduene. De sprekeste 
hadde da allerede besøkt spaavdelingen og noen hadde også tatt et forfriskende sjøbad før 
frokost. Klokka 11 var alle på plass i bussen og ventet på vår lokalguide fra Stavern Nils Olav 
Melau. Turen begynte med en runde omkring i Larvik hvor vi fikk en innføring i lokal historie og 
kultur og besøkte ulike bydeler og bøkeskogen. Deretter gikk turen videre til Stavern, Brunlanes 
og Helgeroa. 


En kunnskapsrik og lokalkjent guide gjorde turen interessant og spennende. Historiske fakta ble 
krydret med anekdoter om folk og begivenheter, og førte til at latteren runget i bussen. I vakre 
Stavern gikk og rullet vi en liten rundtur og besøkte noen av severdighetene. Byens indre torg, 
Fredriksvern kirke, arbeiderboliger mm. Etter rundturen fortsatte vi med bussen ut til Brunlanes og 
Helgeroa. Vakre områder med mye interessant kultur og historie, i tillegg til sjø og vakkert 
landskap. Hjemme på hotellet igjen, var det tid for lunsj, tid til egen disposisjon og deretter 
middag og hyggelig samvær på lørdagskvelden. 


Søndag 
Tidlig opp på søndagen til nok en deilig frokost og flott servise fra betjeningen i restauranten. Vi 
ble vartet opp med all slags deilig mat, kaker og frukt fra buffeten. Flere trenger nok å gå på en 
liten diett etter denne turen. Klokka 10.30 hadde vi sjekket ut og igjen inntatt våre plasser i 
bussen. Farvel for denne gang til et flott hotell og hyggelig og serviceinnstilt betjening. Vi kommer 
gjerne tilbake hit. Fra Larvik gikk turen nå til Tønsberg hvor vi besøkte statuen som er 
minnesmerke over Tønsbergs kjente og kjære bysbarn Jan Teigen på bryggepromenaden. Her la 
vi en blomsterbukett i armene hans og tok optimist- sangen som en honnør og en takk til Jan 
Teigen for den betydningen sangene hans har hatt for mange. 


Fra Tønsberg gikk turen til Horten hvor vi kjørte rett på en av de nye elektriske ferjene som brakte 
oss helt lydløst over fjorden og tilbake til «den riktige siden». Fra Moss gikk turen gjennom nye 
Indre Østfold kommune fram det mye Scandic Hotell Brennemoen på Monaryggen, i utkanten av 



Mysen. Her ventet en nydelig lunsj på oss i nye og freshe omgivelser. Nå nærmet det seg reisens 
slutt og vi tok hjemveien på riksvei 22 gjennom Indre Østfold og Rakkestad kommuner, kjørte 
«raskt» gjennom Sarpsborg, og hjem til Fredrikstad. Alle var enige om at de hadde vært en 
hyggelig og fin tur. Særlig må innsatsen til sjåfør Tore og guide Gretha trekkes fram. Disse to kan 
sine saker, og vi reiser mer enn gjerne på tur med dem igjen! Takk for denne gang også til alle 
medreisende og til Fredrikstad MS-forening som hadde subsidiert turen sterk for sine medlemmer.
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